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Geachte leden van de raad,

Op 1 oktober 2020 heeft uw raad het analyserapport met de ”Maatschappelijke Impactanalyse gevolgen 
corona crisis voor de middellange - en lange termijn” ontvangen ter voorbereiding op de dialoogsessies 
met uw raad en met de lokale stakeholders. De dialoogsessies hebben plaatsgevonden in november-
december 2020. De inbreng uit de sessies is door het adviesbureau Berenschot verwerkt in het 
definitieve rapport met de ”Maatschappelijke impactanalyse”. Het rapport ontvangt u als bijlage bij deze 
informatienota. 

Context
Het definitieve rapport “Maatschappelijke Impactanalyse effecten corona” is opgeleverd in de periode 
dat Nederland opnieuw in lockdown is gegaan. Het kabinet zag zich genoodzaakt om wederom 
maatregelen te nemen per 15 december 2020 omdat het aantal positieve tests en de 
ziekenhuisopnamen in korte tijd fors zijn gestegen en er risico ontstond op ontregeling van de 
ziekenhuiszorg. 

De coronapandemie is nog niet ten einde en houdt ons land en de wereld nog steeds in zijn greep, 
terwijl er hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins en de logistieke operatie die bij het 
vaccineren hoort. Op dit moment is er nog veel aandacht nodig voor de gevolgen van de crisis voor de 
korte termijn.

De voortdurende crisis bemoeilijkt het trekken van eindconclusies over de uiteindelijke impact van de 
crisis op onze gemeente op de langere termijn. Het analyserapport brengt wel in beeld wat de impact 
van de crisis is tot nu toe en geeft een doorkijk naar mogelijke opgaven die van invloed kunnen zijn op 
de gemeentelijke ambities en het bestaande beleid. Bij de mogelijke opgaven zijn ook 
handelingsperspectieven uitgewerkt die de gemeente in overweging kan nemen bij het uitwerken van 
beleidskeuzes.

Korte samenvatting van de conclusies uit het definitieve rapport
De coronacrisis raakt de gehele samenleving en brengt op veel leefgebieden onzekerheden met zich 
mee voor zowel de korte-, middellange - als de langetermijn. Het risico op ontwrichting van de 
samenleving is op tal van terreinen aanwezig. Landelijke onderzoeksrapporten over de gevolgen van de 
crisis voor de verschillende thema’s volgen elkaar in rap tempo op.  Terwijl de crisis nog voortduurt 
ontstaan er steeds nieuwe inzichten.

Uit het analyserapport van Berenschot en de verschillende dialoogsessies blijkt dat de lokale 
gemeenschap zich tot nu relatief goed door de crisis heen slaat. Er is sprake van een veerkrachtige 
samenleving waar de mensen - meer dan landelijk gemiddeld - bij elkaar betrokken zijn en bereid zijn 
elkaar te helpen in moeilijke tijden. De mentale gezondheid van de inwoners staat - net als in heel 
Nederland - onder druk. Mensen ervaren meer stress en onrust door de gevolgen van de crisis. Mensen 
die sociaal economisch in een kwetsbare positie zitten, lopen een verhoogd risico om negatieve 
gevolgen te ervaren. 

De coronacrisis en het vele thuiswerken hebben de waarde van een groene buitenruimte rondom de 
eigen woonomgeving zichtbaarder gemaakt. Dit kan van invloed zijn op de toekomstige woonopgave die 
ondanks de crisis onverminderd hoog blijft. Het reisgedrag, het gebruik van openbaar vervoer wordt 
beïnvloed door de crisis. Mensen maken minder gebruik van het openbaar vervoer en er zijn meer 
tweedehands auto’s aangeschaft, maar het is nog niet voldoende duidelijk wat dit betekent voor 
mobiliteit in de toekomst.
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Enkele economische sectoren hebben het zwaar, maar er zijn ook veel bedrijven waar het goed mee 
gaat. Zo heeft de sierteeltsector zich goed hersteld na een zware dip in de eerste maanden van de crisis. 
De steunmaatregelen van de rijksoverheid bieden hulp aan veel bedrijven en dragen eraan bij dat er nog 
geen sprake is van meer faillissementen. De overgrote meerderheid van de inwoners heeft een baan 
met zekerheid. Het aantal mensen dat flexibel werkt is lager dan gemiddeld. En de meeste inwoners met 
flexibele banen werken in de sectoren - die tot nu toe - minder hard zijn geraakt. Dit vermindert de 
risico’s op sociaal economisch gebied. Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstands- of een 
werkloosheidsuitkering is niet substantieel gestegen.

Conclusie 
Op basis van de opbrengsten uit het rapport trekken wij vooralsnog de conclusie dat er op dit moment 
geen dringende aanleiding is om de huidige ambities en beleidsdoelstellingen te heroverwegen. De 
aanbevelingen op de geschetste opgaven zullen zeker aandacht krijgen en waar mogelijk binnen 
bestaande werkzaamheden en de reguliere planning- en control cyclus worden meegenomen. Uiteraard 
blijven wij alert op nieuwe ontwikkelingen en waar nodig treden wij in overleg met uw raad.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mw. F. Ravestein
secretaris burgemeester


